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P O V Z E T E K    Z A P I S N I K A 

 
53. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v sredo, 20. 1. 2016, ob 9.00 uri, v veliki 

sejni sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS na naslovu Trg OF 13, Ljubljana  
 

 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Boris Ostruh, Drago Šketa, Hinko Jenull, Janja Bernard Korpar, 
Primož Suknaič, Alenka Mežnar, Jože Tratnik, prof. dr. Katja Šugman Stubbs in dr. Matjaž 
Jager. 
 
NAVZOČI IZ STROKOVNE SLUŽBE: Katarina Lotrič, višja pravosodna svetovalka III 
(PDI) in Alenka Hafner, višja svetovalka v pravosodju III.  
 
 
Na seji je bil navzoč tudi generalni državni tožilec RS, dr. Zvonko Fišer, pri 4. in 5. točki 
dnevnega reda pa tudi minister za pravosodje RS, mag. Goran Klemenčič, ki je po navedenih 
točkah dnevnega reda sejo zapustil.  
 
Član Primož Suknaič ni bil navzoč in ni sodeloval pri odločanju pri 4., 6., 7. in 8. točki 
dnevnega reda. 
 
 
Seja se je pričela ob 9.00 uri. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 52. seje Državnotožilskega sveta z dne 10. 12. 2015. 
2. Korespondenčna seja – poročilo o 16. korespondenčni seji. 
3. Seznanitev s Poročilom o splošnem strokovnem pregledu dela Okrožnega državnega 

tožilstva v Kranju 2015. 
4. Imenovanje vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju – ponovno odločanje.  
5. Imenovanje vodje Okrožnega državnega tožilstva v Krškem.  
6. Odločanje o dodelitvi enega okrožnega državnega tožilca na Specializirano državno 

tožilstvo RS.  
7. Odločanje o dodelitvi enega okrožnega ali okrajnega državnega tožilca na Vrhovno 

državno tožilstvo RS.  
8. Odločanje o dodelitvi enega državnega tožilca v Posebni oddelek pri Specializiranem 

državnem tožilstvu RS.  
9. Imenovanje pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu. 
10. Odločanje o plači generalnega državnega tožilca RS (3. odstavek 56. člena ZDT-1). 
11. Časovni standardi po 60.c členu Zakona o sodiščih za leto 2016. 
12. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda. 
13. Spremembe Poslovnika Državnotožilskega sveta (prva obravnava). 
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14. Razno. 
15. Določitev datuma naslednje seje Državnotožilskega sveta.  
16. Sprejem teksta povzetka zapisnika 53. seje Državnotožilskega sveta. 

 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 52. seje 
Državnotožilskega sveta z dne 10. 12. 2015. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s potekom prekinjene  
16. korespondenčne seje Državnotožilskega sveta z dne 23. 12. 2015 in z dne 24. 12. 2015. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s Poročilom o splošnem 
strokovnem pregledu dela Okrožnega državnega tožilstva v Kranju 2015. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet po ponovno opravljenih predstavitvah in 
ponovnih razgovorih, po ponovni razpravi in po ponovnem glasovanju ponovno odločil o 
obrazloženem predlogu ministra glede imenovanja vodje Okrožnega državnega tožilstva v 
Kranju. 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet po opravljeni predstavitvi in razgovoru, po 
razpravi in po glasovanju odločil o obrazloženem predlogu ministra glede imenovanja vodje 
Okrožnega državnega tožilstva v Krškem. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet na podlagi razpisnega gradiva, po 
opravljenih razgovorih, po razpravi in po glasovanju odločil o predlogu generalnega 
državnega tožilca RS za dodelitev enega okrožnega državnega tožilca na SDT RS. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda je Državnotožilski svet na podlagi razpisnega gradiva, po 
opravljenih razgovorih, po razpravi in po glasovanju odločil o predlogu generalnega 
državnega tožilca RS za dodelitev enega okrožnega ali okrajnega državnega tožilca na VDT 
RS, za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na Oddelku za organizacijo in razvoj 
upravljanja ter na Oddelku za kazenske zadeve. 
 
Pod točko 8 dnevnega reda je Državnotožilski svet na podlagi razpisnega gradiva, po 
opravljenih razgovorih, po razpravi in po glasovanju odločil o predlogu generalnega 
državnega tožilca RS za dodelitev enega državnega tožilca v Oddelek za preiskovanje in 
pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri SDT RS. 
 
Pod točko 9 dnevnega reda je Državnotožilski svet po proučitvi gradiva, po razpravi in po 
glasovanju odločil o predlogu nacionalne predstavnice v Eurojustu za ponovno imenovanje 
pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločil o dodatkih in izplačilih po  
3. odstavku 56. člena ZDT-1. 
 
Pod točko 11 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet krajšo razpravo glede podaje 
morebitnih opažanj, pripomb ali komentarjev k »Časovnim standardom po 60.c členu Zakona 
o sodiščih za leto 2016« in sprejel stališče o časovnih standardih. 
 
Pod točko 12 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet krajšo razpravo glede podaje 
morebitnega mnenja k besedilu osnutka sprememb in dopolnitev Državnotožilskega reda 
(strokovno usklajevanje), se seznanil s stališčem VDT RS in sprejel stališče o osnutku. 
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Točka 13 dnevnega reda je bila prestavljena na naslednjo sejo Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 14 dnevnega reda Državnotožilski svet ni imel razprave. 
 
Pod točko 15 dnevnega reda je Državnotožilski svet določil predvidena datuma naslednjih sej 
Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 16 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel tekst povzetka zapisnika 53. seje 
Državnotožilskega sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.50 uri.  

 
 
 


